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Sammanfattning 
Bua 1:13 ligger ca 1 km söder om Bua centrum i korsningen Kustroddarevägen/Fis-
kelia. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tre stycken nya villatomter samt 
planlägga befintlig byggnad på fastigheten. I ett framtida scenario möjliggörs även 
att ytterligare ca 3-4 tomter styckas av från fastigheten. Ny bebyggelsen föreslås 
uppföras med en byggnadshöjd på 3,8 meter, nockhöjd på 7,0 meter och en takvin-
kel på högst 38 grader, detta innebär att bebyggelse i 1½-plan möjliggörs.  Tomterna 
ska vara minst 1200 kvadratmeter.

Planprocessen
Planen upprättas med standard förfarande i enlighet med Plan- och bygglagens 
(PBL) regler. Standard förfarande används när en föreslagen detaljplan är förenlig 
med översiktplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt stor 
betydelse och inte antas medföra betydande miljöpåverkan. 

I ett första skede upprättas samrådshandlingar, som efter samråd resulterar i en 
samrådsredogörelse. Därefter upprättas granskningshandlingar där kommunen i 
samrådsredogörelsen redovisar hur man har bemött de olika synpunkterna som 
inkommit i samrådet. Innan granskningen skickas en underrättelse om granskning 
av planförslaget ut. Efter granskningen sammanställs synpunkterna som inkommit i 
ett granskningsutlåtande. Efter ett nytt politiskt ställningstagande kan planförslaget 
föras till antagande i byggnadsnämnden och vinner efter länsstyrelsens prövning 
laga kraft.

Laga kraft

Tidplan
Samråd 4e kvartalet 2016 - 1a kvartalet 2017

Granskning 4a kvartalet 2017

Antagande 1a kvartalet 2018

Planhandlingar
Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) 

Plankarta med bestämmelser

Grundkarta

Fastighetsförteckning

Behovsbedömning

Övriga handlingar
VA- och Dagvattenutredning

Bullerberäkningar

Samråd Granskning Antagande
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Inledning

Plandata
Bua 1:13 ligger ca 1 km söder om Bua 
centrum i korsningen Kustroddarevä-
gen/Fiskelia. Planområdet omfattar  
fastigheten Bua 1:13 och har en areal 
på 9860 kvadratmeter. 

Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjlig-
göra för nya villatomter samt planlägga 
befintlig byggnad på fastigheten. 

Uppdrag
Byggnadsnämnden har 2014-01-03 
beslutat att lämna positivt besked till 
planprövning inom Bua 1:13.

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen och förordnanden 
Området omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt Miljöbalkens 4 
kapitel. Bestämmelserna hindrar ej utveckling av befintliga tätorter.

Översiktsplan
I den fördjupade översiktsplanen för norra kusten, antagen 2001, står följande 
riktlinjer: Bua ska bestå och utvecklas som en serviceort i den norra kommunde-
len. Samhällets småskallighet och öppna karaktär ska bevaras och vidareutvecklas. 
Bebyggelsen bör till utformning, material och färgsättning anpassas till den äldre lo-
kala byggtraditionen. Hänsyn ska tas till den värdefulla naturmiljön och kustzonens 
närrekreation. Det aktuella området är i FÖP:en utpekat som befintlig bebyggelse.

Detaljplan
Fastigheten Bua 1:13 ligger inte inom detaljplanelagt området. En viss del av detalj-
planen omfattar fastigheten Bua 10:248 som ingår i detaljplan Stadsplan för Hov-
gårdsområdet fastigheten Bua 8:4 m fl i Bua samhälle, Värö socken. 

Behovsbedömning
Kommunen har gjort en behovsbedömning i enlighet med 4 kap 34 § PBL och 6 kap 
11 § MB för det aktuella planförslaget. Kommunen har bedömt att genomförandet av 
planförslaget inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. En miljö-
bedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning krävs därmed inte för det 
aktuella planförslaget. 

Bua 1:13 markerat med rött.
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Planeringsförutsättningar

Aktuellt planområde markerat med rött. 

Mark och vegetation
Mark och vegetation inom planområdet utgörs till största delen av gräsmatta med 
ett trädbevuxet parti i västra delen av planområdet. 

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består marken av svallsediment, grus, på aktuell fastig-
het.  I sydvästra delen av planområdet finns berg i dagen. 

Markradon
Planområdet ligger inom ett område markerat som normalradonmark i en kartlägg-
ning från 1988 utförd av VIAK AB. Statens planverk (nuvarande Boverket) rekom-
menderar i sin rapport ”Radon-planläggning-byggnadslov och skyddsåtgärder” från 
1982 att byggnader bör uppföras radonskyddade på normalradonmark.

Credits not available.
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Befintlig bebyggelse
Bua 1:13 är sedan tidigare bebyggt med ett enfamiljshus samt tillhörande uthus. Om-
kringliggande bebyggelse utgörs av villabebyggelse i en till två våningar.

Ovan: bebyggelse på Parkasvägen. 

Vänster: befintlig bostad på Bua 1:13

Service
Cirka 800 meter norr om planområdet ligger Bua centrum där handel, bibliotek, 
folktandvård samt distriktsköterskemottagning finns samlat. På andra sida Buavä-
gen från Bua centrum finns skola, förskola och idrottshall.

Teknisk försörjning
Kommunalt VA finns utbyggt i Bua.

Elförsörjning bedrivs av Varbergsortens Elkraft.

Fastigheten gränsar i norr till gatan Fiskelia som har kommunalt huvudmannaskap, 
och i öster till gatan Kustroddarevägen som formellt förvaltas av Bua Vägförening. 
Bua Vägförenings åtaganden har sedan några år tillbaka genom avtal övertagits av 

Varbergs kommun.

Planförslag

Bebyggelse
För ny bebyggelse i den södra delen av planområdet föreslås en sammanlagd bygg-
nadsarea på 220 kvadratmeter per tomtplats. Bebyggelsen föreslås uppföras med 
en byggnadshöjd på 3,8 meter, nockhöjd på 7 meter  och en maximal takvinkel 
på 38 grader. Detta innebär att bebyggelse i 1 1/2 plan möjliggörs.  Tomterna ska 
vara minst 1200 kvadratmeter och maximalt tre stycken nya tomter får tilkomma 
i den södra delen av fastigheten, detta på grund av höjdskillnader inom området. I 
det sydvästra hörnet av planområdet stiger marknivån ca 6 meter, här lämpar sig 
tomten för byggnation i suterräng.  Suterrängvåning ska inte påverka beräkning av 
byggnadshöjd. 

I den norra delen av planområdet finns det befintlig bebyggelse. I dagsläget och i en 
överskådlig framtid avser man ha kvar befintlig bostad med kringliggande uthus/
gårdsbebyggelse. Den norra delen har bestämmelse med en största exploatering på 
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350 kvadratmeter byggnadsarea och en högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per 
fastighet är 18%. Detta för att inte begränsa fastighetens möjligheter i dagsläget men 
även möjliggöra för en framtida exploatering. Ett framtida alternativ skulle vara att 
man väljer att även bebygga och stycka av nya tomter i denna del av planområdet. 

Befintlig bebyggelse är inte upptagen i bebyggelseinventeringen och stadsbygg-
nadskontoret önskar verka för en långsiktigt hållbar detaljplan. För detta alternativ 
föreslås samma bestämmelser som för den södra delen av planområdet med en 
byggnadshöjd på 3,8 meter, nockhöjd på 7 meter  och en maximal takvinkel på 38 
grader. 

Trafik
De tre nya tomterna förslås angöras via Kustroddarevägen. En gemensam tillfart-
sväg på kvartersmark föreslås på fastigheten. Den del av tillfarten som planläggs 
utanför fastigheten Bua 1:13 föreslås bli allmän platsmark, gata. Befintlig byggnad 
kommer fortsatt angöras från Fiskelia. Kustroddarevägen hade vid en trafikmätning 
ett ÅDT på 510 fordon.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
En VA- och dagvattenutredning har genomförts av ÅF Infrastruktur AB, daterad 
2017-07-03. Utredningen visar att anslutning till befintligt VA-nät är möjligt, med 
stöd av utredningen planeras ett u-område där marken ska vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar. Den framtagna utredningen visar enbart på en 
alternativ lösning som inte bedömdes vara samhällsekonomiskt tillräckligt hållbar 
av VIVAB även om den visar på ett möjligt alternativ. Därav kommer utredningen 
kompletteras med fler alternativa lösningar inför antagandeskedet. Nedan redovisas 
de lösningar som föreslagits i den utredning som tagits fram hittills. Detaljplanen 
redovisar i nuläget två alternativa områden för allmänna ledningar, utfallet av den 
kompletterande utredningen kommer avgöra vilket eller vilka u-områden som be-
hålls. 

Alt 1. Tre stycken nya tomter i södra de-
len av fastigheten med befintlig bebyg-
gelse kvar i norra delen av fastigheten.

Alt 2. Tre stycken nya tomter i södra 
delen samt exempel på ytterligare nya 
tomter i norra delen av fastigheten. 
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Anslutning till befintligt dricksvattennät

Det går en befintlig vattenledning längs Kustroddarevägen som de tre fastigheterna 
kan ansluta till. Marknivån varierar endast mellan ca + 23-25,5 meter över havet där 
byggnation planeras på fastigheterna, vilket gör att tryckförlusterna i distributions-
ledningen som matar till serviserna kommer vara ytterst låga.

Anslutning till befintligt spill och dagvattennät

För att ansluta fastigheterna till befintligt spill och dagvattennät är det viktigt att 
ansluta till en lågpunkt, detta för att uppnå självfall. I korsningen där Kustroddare-
vägen och Parkasvägen möts ligger befintliga spill och dagvattenledningar som går 
att ansluta till.

Dagvatten
Konsekvenserna av exploatering blir en ökning av dagvattenflödet. På grund av 
befintliga bostadshus belägna nedströms bör dagvattenlösningen förlita sig på 
avledning av dagvatten och inte enbart infiltration, vilket i annat fall hade föredra-
gits. Dagvattensystemet är dimensionerat efter premissen att dagvatten ska kunna 
fördröjas lokalt innan det leds vidare ut till dagvattenledning inom u-området. 
Förslaget mynnar i att samtliga fastigheter ska fördröja dagvatten som uppkommer 
på den egna tomten. Fördröjningen bör ske i magasin med en effektiv volym på 2,5 
m³. Magasinering rekommenderas ske i dagvattenkassetter eller makadammagasin. 
Dagvattensystemet har dimensionerats för att fördröja 50 % av ett 10 minuters regn 
med en återkomsttid på 10 år.

Efter magasinering leds dagvattnet via servis vidare till ny dagvattenledning inom 
u-området för samtliga hus. Dagvattenledningen inom u-området ansluts sedan till 
befintlig dagvattenledning i Kustroddarevägen. 

Vägdagvatten

Dagvatten som uppkommer på vägbanan kommer behöva avledas. För att avleda-
vägdagvatten bör ett dike anläggas längs vägbanan, söder om vägen (mot bostadshu-
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sen).

Konsekvenser av ett 100-årsregn

Dagvattenledningarna och magasinen är inte dimensionerade för att klara ett extrem 
regn, t.ex. ett 100 års regn. Dagvatten måste då kunna ledas bort via en alternativ 
väg. En del av dagvattnet kommer rinna till det dike som föreslås norr om fastighe-
terna. Men en stor del av dagvattnet kommer även rinna söder ut, mot de befintliga 
fastigheterna längs Parkasvägen. För att kunna avleda det dagvatten som vid ett 
extremregn rinner söder ut, föreslås ett dagvattendike söder om fastigheterna. Diket 
bör avvattnas via en kupolbrunn till dagvattenledning i Kustroddarevägen.

Rekommendationer från svenskt vatten P105 vid höjdsättning av tomt

Det är viktigt att tomterna höjdsätts anpassat till planerad markhöjd vid förbin-
delsepunkt. Detta för att inte orsaka skador inom tomtgräns vid extrema regn då 
ledningar fylls upp till marknivå. Om det inte kan acceptera att vatten dämmer bakåt 
in i husgrundsdräneringen kan nivåskillnaden mellan färdigt golv och marknivån 
vid förbindelsepunkt behöva uppgå till storleksordningen 0,75 m för konstruktionen 
platta på mark (Svenskt Vatten P105). Rätt höjdsättning ger även möjlighet till att 
dränera grunden till de anlagda diken som föreslås, alternativt till dagvattenmaga-
sin.

Brandvatten och brandposter

Det finns en befintlig brandpost i gatan, strax innan korsningen där Fiskelia och 
Kustroddarevägen möts. Därför anses det inte behövas några ytterligare brandposter 
till följd av exploateringen.

Avfallshantering

En anvisad plats för uppställning av sopkärl inför hämtning avsätts vid Kustroddare-
vägen.  

Störningar
Trafikbuller
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) innehåller 
riktvärden för bland annat vägtrafikbuller. De riktvärden för ekvivalent ljudnivå som 
gäller vid vägtrafik är 60 dBA vid bostadsfasad samt högst 50 dBA ekvivalent ljud-
nivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats. 

Trafik på omkringliggande vägar har en skyltad hastighet på 30 km/h. ÅDT på 
Kustroddarevägen uppgår till totalt 510 fordonsrörelser. Handläggare på Stadsbygg-
nadskonoret har utfört en beräkning av förväntade bullernivåer. För beräkning av 
bullernivåer har Trivector - Buller Väg II används, avstämning har även gjorts mot 
Boverkets dokument ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”. 

Enligt bullerriktlinjer för Varberg kan man anta en trafikökning på 1% per år fram 
till 2030. Antal fordonsrörelser per dygn blir således 581. 

Enligt beräkningar har den föreslagna bebyggelsen en ekvivalent ljudnivå som klarar 
riktvärdet, 60 dBA, vid fasad. Samtliga fastigheterna bedöms även ha tillgång till 
att skapa en uteplats där riktvärde för både ekvivalent- och maximal ljudnivå inte 
överskrids. 

Beräkningar visar att föreslagen byggnad som ligger 14 meter från vägmitt har en 
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ekvivalent ljudnivå på 50 dBA vid fasad mot gata. Vid 30 meter från vägmitt är den 
beräknade ekvivalenta ljudnivån 42 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA utan 
åtgärd. För att klara riktvärdet om 70 dBA maximal ljudnivå för uteplats bör ute-
platsen inte förläggas vid fasadsidan mot väg. Om man däremot placeras uteplatsen 
på den sidan av bostadshuset som inte vetter mot väg bedöms även riktvärdet för 
maximalt buller klaras för uteplats (70 dBA). Bullerberäkningarna visar således 
att riktvärdena för uteplats går att klara på fastigheten. För att få ner ljudnivåerna 
ytterligare kan man även skärma av en uteplats antingen genom att använda sig av 
byggnadskroppen alternativt en lokal skärm vid uteplatsen. 

30 meter
70 dBA, utan åtgärd

14 meter 
50 dBA

Kustroddarevägen

Ilustration baserad på bullerberäkningar

Västkustvallen
På cirka 100 meters avstånd ligger Västkustvallen. Där sker olika aktiviter så som 
fotbollsmatcher och träningar. Västkustvallen skapar ett mervärde i området men 
störningar från dessa aktiviteter så som skrik kan orsaka störningar på fastigheterna. 
Även strålkastarljus från planerna kan innebära en olägenhet för människors hälsa. 
Dock används strålkastarna främst vintertid och då i en begränsad omfattning. Den 
begränsade användningen gör att störningen antas vara minimal.   
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Konsekvenser

Hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Planförslaget innebär effektivt nyttjande av mark då utbyggnad sker inom en befint-
lig tätort på mark ianspråkstagen för bostadändamål.

Behovsbedömning
En behovsbedömning är framtagen i samband med planarbetet, daterad 2016-11-03. 
Ingen miljökonsekvensbeskrivning bedöms behövas tas fram för detaljplanen.   

Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka uppfyllandet av miljökvali-
tetsnormen för luft och vatten. 

Genomförande av projektet
Genomförandedelen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsli-
ga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Plan- och genomförandebeskriv-
ningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen av genomförandet av 
projektet är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Genomförandetid 
Begreppet genomförandetid innebär att planens giltighetstid är begränsad. 
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. 
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller 
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft.

Organisatoriska frågor
Markägoförhållanden 

Bua 10:248 ägare Varbergs kommun

Bua 32:1 ägare privat

Bua 1:13 ägare exploatör

Övriga fastighetsägare till angränsande fastigheter se fastighetsförteckning
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Bua ga:4

Bua ga:9

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Detta innebär att 
kommunen är ansvarig för anläggande och drift/skötsel av allmän platsmark inom 
planområdet. Inom aktuellt planområde är GATA allmän platsmark.

Ansvarsfördelning
Vatten och Avlopp  Varberg Vatten AB

El och tele   Varbergsortens elkraft och Skanova

Utförande
Allmän plats

Kommunen ansvarar för utbyggnad och iordningställande av anläggningar på all-
män platsmark.

Kvartersmark

Exploatören ansvarar för utbyggnad av anläggningar på kvartersmark. 

Varberg Vatten AB ansvarar för vatten och avloppsledningar inom u-område och 
utbyggnad av dessa. 

Avtal 
Följande avtal skall upprättas inför och under planarbetet:

- Planavtal

- Exploateringsavtal, kostnad för iordningställande av ny anslutning mot   
 Kustroddarevägen.  
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning m.m.
I ett första skede av detaljplanen föreslås tre stycken tomter avstyckas från Bua 1:13. 
Gemensamhetsanläggning bildas för tillfart för de nya tomterna. I ett senare skede 
kan ytterligare tomter avstyckas och de längs med tillfartsvägen i planområdet ska 
anslutas till gemensamhetsanläggningen för tillfartväg. Lantmäteriförättning för 
avstyckningar och bildande av gemensamhetsanläggningar ansöks och bekostas av 
exploatören.  

Ledningsrätter
Ledningshavare (Varberg Vatten AB) ska ansöka och bekosta om ledningsrätt för 
allmänna VA-ledningar inom planområdet. 

 
Avtal
Följande avtal skall upprättas till följd av planens innehåll:

- Ledningsrätter

För att teckna avtal, ansöka om lantmäteriförrättning samt bekosta lantmäteriåtgär-
der ansvarar exploatören.

Tekniska frågor
Gator och trafik

En ny anslutning för tillfart från planområdet mot Kustroddarevägen behöver iordningställas. 
Anslutningen bekostas av exploatören.

Vatten och avlopp

Planområdet kommer anslutas till det allmänna VA-nätet. 

Ekonomiska frågor
Kommunen får utgifter för iordningställande av ny väganslutning till Kustroddare-
vägen. Detta bekostas via exploateringsavtalet. Fastighetsägaren bekostar upprät-
tandet av detaljplaneändringen. Ingen planavgift tas ut vid bygglov. 

Planavgift
Planeringen bekostas av exploatör och planavgift tas inte ut.

Medverkande
Planförslaget har tagits fram av planenheten, Stadsbyggnadskontoret, genom Emma 
Karlsson planarkitekt i Varbergs kommun. Representanter från övriga förvaltningar 
i Varbergs kommun har deltagit i planarbetet.

Claus Pedersen     Emma Karlsson
Planchef      Planarkitekt


